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Onze prioriteiten...

zondag 14 oktober

Beweging.net gaat de komende jaren voor een aanstekelijke warme dynamiek, voor een propere
omgeving én voor verkeersveiligheid.

Blinkend Zonnebeke

Zonnebeke is een uitgestrekte landelijke gemeente waar het fantastisch wonen is.
We hopen dat het gemeentebestuur zich nog meer inzet om er een mooie en vooral propere gemeente van
te maken. Zwerfvuil blijft een probleem, al beseffen we dat er geen eenvoudige oplossing is. Meer
preventie en sensibilisering is een eerste stap. Ook verenigingen en buren kunnen de handen in
elkaar slaan om zwerfvuil aan te pakken. Het initiatief ‘mooimakers’, waar ook mensen uit onze
gemeente actief bij betrokken zijn, mag nog meer bekendheid krijgen, gestimuleerd en uitgebreid
worden. We zijn ervan overtuigd dat door beroep te doen op buurtbewoners, door hen eigenaar van een
stuk straat, plein, ... te maken, je een warme dynamiek krijgt, die aanstekelijk werkt.

Warme gemeente

Onze gemeente moét een warme gemeente zijn en vooral blijven.
Er bestaan al heel wat initiatieven om sociaal isolement tegen te gaan zoals het dorpsrestaurant
Zoë en welzijnsschakel ’t Zunnetje. Ook onze verenigingen vormen een vangnet om kwetsbare mensen te
betrekken. We hopen dat er op dezelfde manier verder initiatief genomen wordt om ons boeiend
verenigingswerk te faciliteren. We pleiten tevens voor een beter kenbaar maken van de wijkagenten.
Ook de oprichting en de uitbouw van een buurtcomité in elke deelgemeente is een must voor de
sociale veiligheid.

Veilige mobiliteit

In Zandvoorde willen we op een veiliger manier het verkeer afremmen.
Zowel in de dorpskernen als op kleine landelijke wegen is het belangrijk dat de snelheidslimiet
wordt gerespecteerd én er gericht wordt gecontroleerd.
Veilige fietspaden tot aan de school, en bij uitbreiding in alle dorpskernen, zijn er onvoldoende.
Waar de wegen opnieuw aangelegd worden moet prioriteit gegeven worden aan goede, veilige fietspaden
en voetpaden die voldoende breed zijn om er met een kinderwagen, rollator of rolstoel te kunnen
rijden. Ook het onderhoud van voet- en fietspaden moet extra aandacht krijgen. Een
duidelijk meldpunt op de website van Zonnebeke kan hieraan tegemoet komen maar is alleen zinvol
wanneer de gebruikers ook op de hoogte worden gehouden van wat er kan gebeuren om het
probleem op te lossen.
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